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 2001سبتمرب  11دور مراكز التفكري يف صناعة السياسة اخلارجية األمريكية بعد أحداث 

                                ******* 

 :ملخص
وعالاكة  تدمةةةحب ثية   إن صناعة السياسة اخلارجيةة   الالياةاا احدةةاأل ايكيا يةة ع ميةة كتسةاأل فسةا ع ايرةا عناصةي

 نرا.فدشابك اي ا بيفدااخ  و 
عمةةا الةةيلع التةةا  الة ةةيحب فةة  ي  ةةم كدةةارير ج دةةاف احتياةةة و حب االجةةا عةةاري منةةر كةةا كيامةة  الدة ةةر   الالياةةاا احدةةةاألو 

حل الكة بال الارير النشياة إمنا فتدرب م خ ون اسرتافيجم ميا اريور ا   فسامي باائ  السياساا و حب اال انةدي وصناعة السياسة
حل الكة مما ا  ي عما ع ميةة صةنع السةيارحب اسةا لسةر    ةاك احيامة  بشة   منةر   بمةالرأل فضطمع بدسييع سياساا او حب الالزكة
حب ومةةةان لم مةةةر كنرةةةا إسةةةراكا ا الالاقةةةةة   صةةةنع السةةةيار ايكيا يةةةةاحةةةةا يع الةةة  ل ةةةيا   السياسةةةة اخلارجيةةةة واحنةةةاري  و  اآلراء

 ةةاا كةةا  ةةاوس لن  سدتيقةةا    ةةاك الالر ةةة حب و 2001سةةند رب  11صةةة بتةةا ل ةةاا  ايكيا ةةم هةةاك التااةةا كةةا السضةةاااحب خا
 النةمية.

Abstract:  
The making of foreign policy in the United States of America is a 

complex process in which different elements and factors contribute, and which 
overlap and intertwine with each other. 

There are a large number of think tanks in United States which are 
sources to make knowledge and thinking, affect public opinion and policy 
making. And not only limited to their role in providing policy alternatives, but 
also considered as a strategic stock which supplies the government with 
necessary human cadres. They undertake to assess the government’s policies, 
and which affects the process of decision making. These centers have 
significantly contributed in shaping the view, principles and concepts that have 
influenced the American foreign policy. And many of them have had their 
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obvious contributions in making the American decision towards many issues; 
especially after the events of September 11th, 2001. And that’s what we are 
trying to present in this research paper. 

 مقدمة:
الدطالر احتي  المااا لايزا باورمها جاء  ديجة لال دياف اجملد تم و   (Think Tanks)ظرالر كيام  الدة ر إن  

حب م ا لن ريور ا فطالر كع الال   إىل لن لصنة  كا ط فتسا ع مية صنع السياسة التاكةحتاااا لكا  صا ع السيار وس
 .اا فنةيا السياسة اخلارجية لماوسلريو 

غر لن كيام  الدة ر ايكيا ية فد ي  عا كميال ا  حبظا يأل عاحية   السنالاا ايخرألام  الدة ر لصنة  كي و 
ماا جنا صا تم السيار اتد اون عما فمك احيام  كا لج  احلدالس عما عما احشارمة   صناعة السياسااحب و  بسار ا

حب  اف إىل ض السضااا الاولية م  سساا ااعمةام    بتحب م ا فداخ   اك احي وايسدشارأل  الس الش ون احخدمةةالندائح 
 . كا الالسائ  لدةسيق فمك اي اافحب م ا فتد ا عما ال مرالدنسيق كع اجريارأل السياسيةو  حتسيق بتض الندائج

النظيااا ال  ف  ي بش   لو خاص يهنا كننع حخدمف ايا ار و حتظا ريراساا كيام  الدة ر ايكيا ية با د ا  و 
كاى فأ ر  اك اح سساا  فتاريا اآلراء  الس 11/9/2001كنا ل اا  ي   السياسة اخلارجية ايكيا يةحب و خبآ

 اجش الية: اك بالدايل مي ا طيح و  الة ياة
 ؟2001سند رب 11كيا ية بتا ل اا  كا كاى فأ ر كيام  الدة ر   صنع السياسة اخلارجية اي

 يقيدني الداليدني:لإلجابة عا  اك اجش الية سنطيح الة
يئة الاولية بتا ل اا  ايزكاا اجلاااأل   النياع حيام  الدة ر كع السضااا و مم ا ازرياري الد يف الس -1

 .ناعة السياسة اخلارجية ايكيا يةحب مم ا ازرياري فأ ر ا عما ص11/9/2001
  واخلياراا لكا  صا تم السيار   ا رتاح الناائ بية جعالن احناريراا اجلاااأل و متم  كيام  الدة ر كنابي غر   -2

 . 11/9/2001 السياسة اخلارجية ايكيا ية بتا ل اا 
 أوال
 ( النشأة والتطور ) مراكز التفكير األمريكية

رع كا اسالس لهنا  شأا نكحب Think tanksاخدمف النا مالن   حتااا الداراخ الاع  شأا ايا كيام  الدة ر
"    ا الشي يةمياسم الاراسا ومان لوهلا " حباكا عشي حت  اسع ال ياسم التم يةالسين الم   اجلاكتاا ايوروبية حتاااا  

"    ريميالر   لوس و ةية   بياطا يا " حبم ا مت إ شاء1831لمة ي ظري   بياطا يا عا   ولوس كيم  حبباللال يا و  باراس
  مة متريااة لظرالر احيام  النةمية.  ي  اعدرب ذلك مبمابة كي  حبلمسةالرري لدشجيع الاراساا الاانيةجاكتة 

أسيس كترا  فش مرا احلاا  ما     الاليااا احدةاأل ايكيا ية كا خالس بلكا النااااا ايوىل هلاك احيام  
 Brookings  نغيوبتاك كترا بيومCarnegie Endowment for Peace  1910جم لمسال  عا ي مار 
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Institute  مث كترا  الاي حب1916عا Hover Institute  حبوك سسة السين1918 عاCentury 
foundation   وغر ا حب1921جممس التال اا اخلارجية عا  و  حب1919عا. 

 وفيمج  إىل التيبية بدالر تدمةة كنرا  ( Think tanks )  سن  الاليااا احدةاأل لطمق عميرا إسع  ينك فام
 كيام  ايثا  تنرول ا   ايغمب اسدخا  ف حبة رخ ا اا الد" و ناك كا فيمجرا " بنالك الدة ر" لو  كيام  الدة ر "

و  بياطا يا عياال ا باسع كيام  ايثا  والاراساا ول ا ل ناء احليب التاحية  Thinks tanks إىل لإلشارألوالاراساا 
 جي س غان ي  جنا  فتياةرا  ي  فتاري (1)لع صنارياق الاكاغ لو احخ Brain boxesالما ية اسدخاك  عنارأل  

(JamesG.Mc Gann)  ث   وال  فاللا حباسة التاكةيعا كنظ اا كيفنطة بدةميالا ث  الس اتيارا بأهنا"عنارأل
صنع السياراا السيار كا  صناعاد  ا   محب لالش ون الااخمية والاولية الرأل  شوفسامي اح حبالسياسة احالجرة والدةميالا

 ايماريميموعاريأل كا ف الن مجسي بني  حبن ك سساا كيفنطة لو كسدسمةن ف ال و اك احيام  مي ا ل حب الس السياسة التاكة
 .(2)"وفت   خلاكة الداحل التا  حبوبني النظا  واجملد ع احاين حبوصا ع السيار

  ايص  اسدخا    الاليااا احدةاأل ايكيا ية خالس  Think tanks بمسالن اإن كدطمحلوواسا لاو الا 
امدسم ايا خرباء الاااع واحخططالن التس ياالن حنا شة  حب  مان اشر إىل غياة لو ك ان آكا ياحليب التاحية الما ية  

اف هبك سساا كسدسمة مث إ شاؤ ا  اإ ا ايى لهنا: " ( Richard N.Haass) حب لكا رادشارري  اس(3)"ايسرتافيجية
رة وبني ايماريميم كا ج بني التامل ة ايمهيةو م فسا اياغا   غاا حبداف كتارف كسدسمة كددمة بالسياسةإجياء ايثا  وإ 

 الس النساشاا النظياة  ادنكنذلك لن ريااع ايثا    اجلاكتاا ا الن   ل يان ممرأل  حبرج  السمطة كا جرة  ا ية
صنع   غار ني   كطالبنيجنا اليمسيلكا   احل الكاا  حباحتضالا السياسيةاحنرجية والغاكضة ال  ي مت  بدمة كع 

 .(4)" ياسة اليالكية احم السة ...وبالدايل جاءا  اك اح سساا الة ياة لسا الةجالأل بني عاحم ايا ار والت  الس
حب مي ا لن  دالص  إىل لن كيام  الدة ر ليس  ك سساا لميبح احايل حبوليس  وكا خالس الدتاراف السابسة

إ داف لو  وبالدايل ارم كيام  حبسة النةالذ والضغالطوليس ممار  حباارا اليئيسم  ال النة  والاراساامجاعاا كداحل ل ا  
يؤى ع السياساا التاكة لو فيشيا السياراا لو بناء الا كدخددة    ضااا كتينة هباف حتسني لوق حبإريارأل احتياة النةمية

شيماا  حبمجاعاا كداحل حبجراا   الكية حبكيفنطة بأ  اب سياسية و ا ف الن  اك احيام  حباحسدسنمية لماوس واجملد تاا
م السيار وصا تم لو  ا ف الن كيام  غر   الكية وكسدسمة وبالدايل ارم ك سساا وسيطة بني ايماريمييني وصا ت حبخاصة

 مي ا لن  دنف كيام  الدة ر ايكيا ية  سب فطالر ا الدارخيم إىل:و  السياساا التاكة
 مؤسسات الفكر كمؤسسات أبحاث حول السياسة الجيل األول:
ايوىل ح سساا الدة ر احدتمسة بالسياسة اخلارجية   الاليااا احدةاأل بالظرالر   باااة السين بالا احي مة 

 ي  اشدريا  ال   حبلتاحيةاحاقم  ديجة ليغنة منار احمسةني   خمق ك سساا جيد ع ايرا النا مالن حنا شة السضااا ا
        جممس التال اا اخلارجية  حب( 1919 )سة  الايك س (حب 1910 ) مسال  التاحمجم ليو م: ك سسة مار  ك سساا

حب  ي  مان  اارا اليئيسم مل جاكتاا بال طالبحب ارم فدار ال دب واجملالامو اك اح سساا فت     حب( 1921 )
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 جفناعة واجل رالر خبدالص التالا ب احملد مة اسا ا الدأ ر احناشي عما السياراا السياسية ب  كساعاأل وإعال  صا تم السي
 جم العة كا اخلياراا   السياسة اخلارجية.

 مؤسسات متعاقدة مع الحكومةالجيل الثاني: 
لصنة  احلاجة إىل الندائح احسدسمة  الس السياسة اخلارجية لممي إحلا ا بالنسنة  حببتا احليب التاحية الما ية

ااا احدةاأل لدطالاي سياسدرا ايكنية لدت ا   اجة الالي وازريااري حبوخاصة   ظيوف احليب النارريأل يةحبلدا تم السياسة ايكيا 
  :وعسنرا ظرالر عاأل ك سساا لخيى كم  حبحدةاأل ايكنية خالس التدي الارعومحااة كداحل الاليااا ا

Rand corporation  ( 1968 ان)يبكترا إا حب( 1961 سالن)اكترا  حب را ا مالربالراش. 
 ة: مؤسسات ومراكز تفكير داعية لقضايا عامالجيل الثالث

شارمرا التااا كا مجاعاا فتد ا عما لسمالب اجل ع بني ايثا  السياسية وفسنياا الدسالاق حبو م وظيةة ا
وكا بني  اك  حبدةاألوالدأ ر   السياسة اخلارجية لماليااا اح حبم ا فنخيط   احنا شاا السياسيةحباحداحل

 (. 1962 الاراساا ايسرتافيجية والاولية)حب كيم  ( 1977 كترا مافال) حب( 1973  رفيج ) ك سسة(5):اح سساا
 مؤسسات التفكير الميراثية  الجيل الرابع:

النتض  إليا ال كا اشر  حبلاى جمد ع صنع السياسة اخلارجية ك سساا الدة ر ال  ظريال ا   الع كا    
مسال  واحلياة"   واشنطا التاص ة "كيم   ي سالن ل حبرا "كيم  مارفي"   كاانة لطمنطاكا بين حب"اح سساا احرا ية"تنارأل ب

اا ريراسيةحب ورش سفنظع  م حبي ريائع هلع   السياسة ايكيا يةو م ك سساا ل شأ ا رؤساء سابسالن رغنة كنرع لرتك ل 
 ولثا    تدمف احيارياا. حبحب كطنالعااالت  

 التي تملك اكبر عدد من مراكز التفكير األولى الدول :الجدول
 

 المرتبة لبلدا عدد مراكز التفكير
 1 الاليااا احدةاأل ايكيا ية 1835
 2 الدني 435
 3 بياطا يا 288
 4 اهلنا 280
 5 لحا يا 195
 6 اي سا 180
 7 ايرجندني 138

 
Source : James G. Mc Gann, 2015 Global go to Think Tank index 

report ;University of Pennsylvania ,2016 ,p:31 
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 ايكيا يةحبس  اا اجلاوس لن  دة ايسا كا كيام  الدة ر ما   كا  ديب الاليااا احدةاأل  ال ظ كا خال
اكم ال نر لدناوريلي  عما  حبلتاري كتدرب كسار ة بالاوس ايخيىو اا ا حبكيم ا 1835 الايل 2015عاري ا عا    ي  بمغ

 حبمااة   النظا  السياسم ايكيا مم  التايل ال ذلك اىل الد ي  (6)حيام  الدة ر    اا النما  ي  ايجع ريو الا لبمسالن
 .اهلائ  كا  ن  اح سساا الاعائيةوفالاي الد الا   حب اء احم   إىل اي  اب السياسيةواساان اي د
اي  اب السياسية بالاليااا احدةاأل ايكيا ية احدةاأل م ا  كيام  الدة ر إىل فياجع ريور مميأل رجاعإكا اح  ا و 

كيام  زا ريور ع  اااللالجية   سنيا جاوغر ا حبي  اب السياسية الضتيةةا " : ائال Kent Weaverاةي االقح ما   و 
حب ولت  الدأ ر اي ع لمنظا  احل يب بالاليااا احدةاأل  ال لن  اك اي  اب مل فأخا عما عافسرا الدة ر وايثا  بطيق شىت

ساا كيام  الدة ر حب بين ا اث  سياسية قخ ة خاصة هبالاور اليئيسم   فطالاي السياسة كا خالس فأسيس لسمةة 
  .(7)"  اا الةياغ

النخنة جالزاف بشك   كنظيو ي  ل ار  حبددنيخمتم  كيام  الدة ر لاض  كيام  لدج يع النخنة كا اخلرباء احد
J.Peschek     فالكاس رياعT.Dye    ووليا  ريوكريفW.Domhoff نييليئيسلن  اك احيام  هسا الةاعمني ا 

 حبلشيماا وصناع السيار وصناع اليلعفيف   سمطة صنع السيار   لااع جم العة صغرأل كا  اريأل ا حب  خنب السمطة ايكيا ية
م ا فضةم  اك احيام  عما كداحل اح سساا والشيماا كداا ية النة  التم م الاع فطمنا اجلراا احا ة السخية 

 اإن جي س  ان لكإىل ذ باجقااة (8)اليئيسيني   السياسة والنرو ياطيةواجلاكتاا والةاعمني  اجعال لمالصالس إىل 
(James Gann )  (9)الدة ر   النساط الدالية: امخص لنا ريور كيام 

 .الدالسط بني احل الكة واجل رالر -
  .بناء المسة   اح سساا الت الكية -
 .فةيا مدالا إعالكم وكسدس  كا النساشاا السياسية -
 .ة والرباكجالاي اي رتا اا   الش ون السياسيفالقيح وفط حبفتياف -
 .  ايا ار و   احشام  احدتمسة بالش ون السياسيةالاحت -
فةسر الش ون وايثا  والسياساا عرب وسائ  ايعال  اح دالبة وايل رتو ية وفسري  ارع اجل رالر لمش ون  -

 .السياسية  الااخمية والتاحية
 واحتمالكاا بني لصةاب الي ا اا كا ع مياا الدش يمة السياسية .ف واا احنداااا لدناريس ايا ار  -

 م ا مي ا لن جنا كيام  الدة ر اليال  فسا  لنا مخسة االائا فد م   : 
مسياساا ل اوإريراممي ا لن فغر ا د اكاا صا تم السيار ايكيا م  اد م    فالليا لا ار جاااأل هلا فأ رلمرب 

حب والدأ ر   فيفيب داحل السالكية ووقع خيائط طيقمي ا لن اغر فدالر اح اجريراك ابد ارو  حبسدجيب هلااوميف  التاكةحب
 .(10)ش   ك سساا كسداميةل وصياغةو شا الدةالةاا السياسيةحب  حبولالااااي

ن احتياةةةةةة  ةةةةةم  ةةةةةالأل أبةةةةة اجميةةةةةانوكةةةةةا كرةةةةةا  كيامةةةةة  الدة ةةةةةر   جمةةةةةاس صةةةةةنع السياسةةةةةة اخلارجيةةةةةة عمةةةةةا لسةةةةةاس لن  -
ميةةةةةة   الةةةةةاوس احدساكةةةةةة جو ةةةةةاا كةةةةةا جنةةةةةاك بدةةةةةالرأل  حبيامةةةةة  السةةةةةاريرأل عمةةةةةا إ دةةةةةاف احتياةةةةةةبإ اكةةةةةة اح  اي د ةةةةةالريى إىل 
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حب وبالدةةةةةايل لصةةةةةنح كةةةةةا الطنيتةةةةةم  يةةةةةا  فمةةةةةك احيامةةةةة  بايريعةةةةةاء بأ سيدرةةةةةا ايكيا يةةةةةةوعمةةةةةا رلسةةةةةرا الالياةةةةةاا احدةةةةةةاأل 
                                                                                                         :              اخلارجيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة وادجمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا ذلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةك حلدةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةالس عمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا السةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةالأل   جمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاس السياسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  ا
                                                                                              .ترا   إطار ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا الدةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةارخيم والسياسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةمفسيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةيع السياسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاا السةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةابسة ووقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة -
اجلااةةةةةةاأل وا ةةةةةةةرتاح النةةةةةةاائ  خاصةةةةةةةة   الةةةةةةةرتأل الةةةةةةة  فسةةةةةةنق كناشةةةةةةةيأل ا دسةةةةةةاس السةةةةةةةمطة كةةةةةةةا  واآلراء ايا ةةةةةةةارطةةةةةةيح  -

                                                                                                       .إريارأل يخةةةةةةةةةةةةةةةةةيى لد ةةةةةةةةةةةةةةةةةالن فمةةةةةةةةةةةةةةةةةك احسرت ةةةةةةةةةةةةةةةةةاا حتةةةةةةةةةةةةةةةةة  فدةةةةةةةةةةةةةةةةةيف صةةةةةةةةةةةةةةةةةا تم السةةةةةةةةةةةةةةةةةيار السياسةةةةةةةةةةةةةةةةةم اجلااةةةةةةةةةةةةةةةةةةا
 احتااةةةةةةةا الندةةةةةةةائج النتيةةةةةةةاأل لمسياسةةةةةةةاا احدنتةةةةةةةة هةةةةةةةاك ايصةةةةةةةا اء وايعةةةةةةةااء خاصةةةةةةةة اي ةةةةةةةا ادتمةةةةةةةق مبدةةةةةةةاحل لكيا ةةةةةةة -

         .وك ا درا الاولية
 لو مبناريرأل كا كيام  الدة ر.  ع فمك ايجر ألبطمنفسامي احشالرأل يجر أل وك سساا الاولة سالاء  -
 لمدةةةةةةأ ر عمةةةةةا الةةةةةةيلع التةةةةةةا  اجعةةةةةال والاراسةةةةةةاا واسةةةةةدخاا  وسةةةةةةائ   عسةةةةةا النةةةةةةاواا واحةةةةة متياا و شةةةةةةي ال دةةةةةب -

 وصا ع السيار السياسم.
النةةةةةةنض  نةةةةةة   سجةةةةةةومبةةةةةةةاويا  ايكيا يةةةةةةةالسيةةةةةةا  بافدةةةةةةايا سةةةةةةياة كةةةةةةع جرةةةةةةاا لجننيةةةةةةة حلسةةةةةةاب احل الكةةةةةةة  -

  ية.طيح احناريراا السياس
الدة ر احرد ة بالسياسة لن  ناك ك ادني كر دني حيام   ( Robert E Hunter )روبيا  نرت ي  اشر 

 اخلارجية ومها:
السياسية   التااا كا اجملايا  واآلراءا ار ر فسال  جبمب اجل رالر حنا شة ايالتااا كا كيام  الدة  :األولى

فالزاع و فت   عما ختطيط ورسع  اي شطةو اك  غيسوال ال  اجريارألم  كا   إىلالدجاراة واحل الكية حبوفساميرا  حبايماريميية
بارجة مم نةحب  الدأايا الس السياساا ومسب  مجاعاج إجياري إىلو م مالك  اف  ايا ار ل ساتمالكاا لو فطالاي اح

لالك فتدرب كيام  الدة ر احرد ة  إفناعرا م احساربة ال  جيب عما الاليااا احدةاأل  وجراا النظي وكا   الةيوقوكتياة 
 .(11)" سالح خةم " مأهنابالسياسة اخلارجية  

حبوفالار  اجريارأللدسامي احالا ب لمت      ايساسمسة اخلارجية  م احدار اكيام  الدة ر احرد ة بالسي الثانية:
م ا فتدرب كمجأ لم الظةني الااا اغاريرون احل الكة الااا اظمالن اشدغمالن   السياسة اخلارجية  حبيسغاحالظةني   ال ال 

 .(12)شاراع ثال  و اواا كر ةوف واا احل الكة مب حباجلاااأل ايا ارلدالليا 
عما ع مية صنع السيار   السياسة  الدأ رالاور الاع فمتنا كيام  الدة ر    James G. Mc Gannوايجع 

ل مرأل سالاء ما   ا وايوراقعا   ارأل السياسيني واحل الكيني كا الد يف كع احتمالكاا الغ ايأل  : "بساللا ايكيا يةاخلارجية 
ولوراق حتااا  حبالندائح كا النرو ياطيني حبكا كنظ اا اجملد ع احاين لوفساراي كا الالمايا الاولية  حبش اوع الناخنني

ك احتمالكاا عيوض كشام  الرباكج احل الكية ...ااحش مة ف  ا   عا  ا دظا   ا حبواحداحل  ف كا مجاعاا الضغطاحالا
مما  حمضة ف الن بتض احتمالكاا فسنية لنم ا مي ا  حبحل الن كشال ة كا طيف مجاعاا احداف لو حبوعا  متي  ا باليسني

 .(13)" ادطمب وجالري كدخددني لةر را وفنسيطرا لدا ع السيار



112001  

 

162017  192 

 

ف يةرا السياع كع السضااا  إىلعما ع مية صنع السيار اتالري  الدأ روبالدايل مي ا السالس لن  ارأل كيام  الدة ر   
 واليلع اجعال  حبالنخب السياسية إىل إاداهلا دا  ولثا راشي حتميال ا اجلاااأل   النيئة الاولية كا خالس   وايزكاا
 التا . 

 ثانيا
 األمريكيةاستراتيجيات مراكز التفكير 

كالارري  اكة لدسالاق  حبدص عما غيار شيماا السطاع اخلاصوخت ايا ارفت   كيام  الدة ر    س  فطالاي وفيواج 
  السياسة  الدأ رريرجة  لساس اكش اليبح ب  عما  لساسكاى جنا را عما ل نرا خالاا لمشيماا ي فسيس  كندجا ا

جم العاا الضغط ال  فدنااس كع  لو حلداهباا احتىن باف  ك سساا الة ي فشنا جم العاا اح حبالتا  اليلعالتاكة و  
ن إا حبة وجم العاا احداحل سساا الة ياق الظا يأل بني احو ي ورغع الة حبر احل الكية عما السمطة السياسيةظ اا غناح

 .(14)اأممي لمميكع ال كا ا   حتاااا  لصنة  ا   ننياياحي اا ال  متي  
ل نرا فتد ا مجيترا عما السنالاا  حبطا درا النشياة وكالارري ا احاليةرغع اخدالف كيام  الدة ر كا  ي  احلجع و 

صا تم  إىل ظي ا  ةوجر جاداسما عاأل اسرتافيجياا وبالدايل ارم فتد ا ع حبواخلاصة ح ارسة النةالذ السياسم التاكة
 .اخلارجية لوالسياسة سالاء الااخمية 

 :وخيارات جديدة أفكارتوليد  -1
ا ك سساا الاولة مبا   ذلك ك سساا السياسة اخلارجية مم إىلاجلاااأل  ايا ار ي  فسال  كيام  الدة ر بدسامي 

بيز كماس عما ذلك منالذف صاا  احلضاراا لولت   حبهاك السضااا الاولية امات ألوحتااا رري حبا  ي عما اخدياراا صا ع السيار
السياسة اخلارجية  صا تم السيار   ال  وجاا صاا ا خاصة لاى Samuel Huntingtonغدالن نلد الا   ندي

 .11/9/2001 ل اا والتييب بتا  اجسالكمهاك التامل  ايكيا ية
رسالن                        ل احب م ا انني ذلك كارفا السياسة اخلارجية لجناألسا ة لتيض احل الا اي دخابية الةيصة الوفتدرب 

 كا كترا  الاي  ائال: 
احيشةالن لال دخاباا اليئاسية امد سالن احشالرأل كا عاري منر كا احمسةني واخلرباء لدنظيع  ايو ااحبخالس  اك  "

كع اخلرباء السياسيني  ايا ار ي  ادناريس احيشةالن لميئاسياا  ارجيةخ ول وفيفيب السضااا السياسية سالاء ما   رياخمية
 .(15)" اخدنار وطين لو اسرتافيجية فسالاق عسب احل مةحب ارم مبمابةوخيدربون ذلك 
 :في المناصب العليا للدولة   (Revolving door)توفير المواهب وسياسة الباب الدوار -2

 ع يوا حبرب بني الدياراا احخدمةةالسيارحب وفنين جسالر الدسا يصةاباا كيام  الدة ر  م ال  فسا  الة ي اجلا إن
الناب  اد ي  خباصية ايااأل اطمق عميرا سياسة " ايكيا ميس باخلرباءحب االنظا  غوال ال  ايكيا ية اجريارألمتا  لهناكا ذلك 

جي س  ماس: ميسنجيحب  الدة ر عما سني  اح" لع الدناريس   احالا ع بني كيام  كدخاع السيار وبني اخلرباء   كيام الاوار
جاااأل همب كترا    لكيا ية إريارألوغر ع حبوم  ربوك لحب رادشارري  ال بيجيينس م شاللد حب حب جالرفلولرباا حب كاريلني بي يحب
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وذلك خبالف مااة الاوس  حبتميا   اهلي   الدنظي م لمة الكةواشنطا كئاا كا احالظةني لشغ  احسدالااا الالسطا وال
 ) George W. Bush ) ا مال   عرا بالش (16)مم فمك الالظائف كع فغير احل الكةشاغ ال  ي ادغر ايرا يىايخ

 مان  ائب  لنحب بتا كا الاويلرجية لش ون الدسمح وايكساعاا لالزاي اخلا )  John Bolton (مث فتيني جالن باللدالن 
سةر الاليااا احدةاأل   جممس  لصنحمث حب ) ( American Entreprise Instituteا رتبياا  لكيا ارئيس كترا 

 .ايكا
 :عقد مؤتمرات عامة وحلقات دراسية لمناقشة قضايا السياسة الخارجية -3
لالسدةاريأل كنا مطياق  اجعال  اجة جال ياة ي اااع فمك اح سساا النةمية  ال  مثة لن اتدرب راشارري  اس    

 لصالي ني غكا السر  جاب ا دناك صا تم السياساا احشغاللني ريائ ا واح مل ا اايسالس " لمدأ رمرب جماس مم ا للدةسيق 
وايعد اري عما  لإلعال اري   السنالاا التاااأل ةالن إىلحب ا داج  كيام  الاراساا   سي  احتمالكااحب ولدخطم فمك التسنة

ر بش   ريورع الظرال  حبكع طيح السضااا اكنة احد وايثا كا  ني  : شي احسايا وال دب  يطيو ا افسالاسية  اسرتافيجية
 ولوراقثمية سرمة السياءأل  لوراق وإ دافحب والظرالر   احسايا الدةةية اليلع لمدتنر عاال دابة  حباال ية  سنالاا الدمةالعما 
 لمدأ ر يس مبا اش   كاخال  اكاغال ال  ولعضاءجلان  لكا ومالك فسامي احملاقياا التم ية   رت ي اجكالا ع   وإ شاءالت   

 .(17)"   صناعة السياساا
 :واالستراتيجيةالدراسات المستقبلية القيام ب -4

الاليااا احدةاأل ا د اكا منرا بالاراساا احسدسنمية وهما ذلك    رلسراشراا التااا كا الاوس الغيبية وعما 
احيام  المال ة ال ربى  لن ي  جنا  حبم  الدة رنمية   التااا كا كيا اخلرباء والنا مني احرد ني بالاراساا احسدس ريعالف ااا 

الدة ر ذاا الدالجا  كيام يس والننداغالن اسال  عما خاكدرا عاري منر كا غبيض وال ال ايالني   ايكيا م:لدنع السيار 
 .احسدسنمم وايسرتافيجم

 ثالثا
 11/9/2001األمريكية بعد أحداث مراكز التفكير في السياسة الخارجية  تأثير

يام  الدة ر ك ولا ارالتااا كا الن اذف والشالا ا ال  حتالل  ايرا ثال   ايكيا يةسا  اك  الدجيبة السياسية ل
الاور اح  ي الاع  طنيتة كتياة كا  اك الشالا ا ال  فساعا ا عماو  حبايكيا يةو ياراا لمسياسة اخلارجية  حبكنراف ع   إىل

 ايكيا م. رجمصياغة السيار اخلا   فمتنا  اك احيام 
سبتمبر 11 أحداثقبل  لتأثير مراكز التفكير على السياسة الخارجية األمريكية حاالت وشواهد -1

2001: 
مبا   ذلك  حبالاوس سياسااوفطالر  كيام  الدة ر عما ع مية اختاذ السياراا بدأ رتدمةة اي ا ادتمق  لراء ناك 

ن اياسرا واياق إلنارزأل    ياريأل كيام  الدة ر و ا ايمساء ا لن  ناك بتض عم حبايكيا يةالااا اتدربوهنا ظال لمة الكة  لولئك
  .(18)لخيىيس كا جرة غعما ال ال  الدأ رحب وماا عناكا فدغر السمطة يخيالاولة ادناوبان كا و    إريارأل
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والما يةحب و   ايوىل دنياحيالدتنئة لمةيبني الت باور منر   محالا ايكيا يةاحمليمة حيام  الدة ر  ايا ارلسا  اك  
خالس  ايستارو  فطالاي كشيوع كارشاس حبوالدة ع    ايكيا يةكالاز ة احل الكة الةيارالية  ج شاءف الاا الت مية الالزكة 

 الضغط عميرا. لوو  اسدخاا  التسالباا حتا نة بتض الاوس  حباحليب التاحية الما ية
وجممس التال اا اخلارجية خالس الترافني  حبينغغمنرع كا كترا بيوملمارفي   اليئاسة جلي م لعضاءاياق  لنم ا جنا 

ا بارزا   صياغة ريور لتن   وك سسة احرا حب كالا كا كترا  الاي ا اخنر  200راغا  الايل  إريارأل  احندب  ي  مجت  
       .1980(19)األ بي اكج راغا عا ع" وال  صارا  ا عراأل الدغير "س وريراسدرا  حبالسياسة التاكة

   ائ ة السضااا ال  اسدةالذا عما  منرألني احسائ  ال  ا دم  ك ا ة  مان الاااع بالاسطة الدالاراخ كا ب
 ل شئاخلطاب الاع  1983اليئيس السابق رو الا راغان   كارس  إلساء(  ىت  ن   الرتا  ا د ا  ك سسة  رفيج )

 شي  ظا  ريااع اتاس  إىل" ال  رعدرا اح سسة وال  ريع  ايرا  اوري التميااحل حب ااراسة  "الجنا كناريرأل الاااع ايسرتافيجممب
 .(20)1982كا الدالاراخ النالسدية ما    ا صارا كنا عا  

كا خالس  السالاي كع ايحتاري  اجااااللالجما د ا  احيام  الة ياة خالس احليب النارريأل مان كندنا  ال الدياع  إن
رياع الن ال   إىل إقااةحب ا دشار اخلطي الشيالعم   التامل هباف كنع حبحة ي جالرف مينانا إىلسياسة اي دالاء ال  فتالري 

 .اليلمساليةاي دداريع   التامل وفالطيا احنظالكة 
 لكن  س  السياسة اخلارجيةحب و ا  إىلفة ر جااا  جريخاسفالاي بتض احنتطةاا الدارخيية احلامسة ايصا اسدمنائية و 

 اجممس التال اا اخلارجية كشيوع ريراساا قخ  لطمقحب حب انتا ا ايع احليبصي ةية وا األ كا  اك الاحليب التاحية الما 
احشارمالن    اك اجلرالري   هنااة  ل دجو ا  حباحيغالب ايرا لسال  كا بتا احليب ايسس الس احليب والسمع يسد شاف 

وبتا حب احدةاأل ايكع إ شاء إىلا يحا لاءا كا ا دالس وزارأل اخلارجية  الس كالاقيع كدنالعة ب إىلكاميأل  اكال ا  682 ايكي
 لسناب:اجملمس كساي غر كال ع بتنالان ول ااف" ال  فت س  الاة  االرواا اارز كيور سندني عما هنااة احليب  شيا جممة "

الة ياة  ايسس ةإ اكجالرف مينان    ايكيا مو ا ساعا احساس الاع مدنا   احال ع الابمالكاسم  السالايديةالدديااا 
 .(21)الدالية ايربتةال  افنتدرا الاليااا احدةاأل خالس التسالري   دالاءايلسياسة 

"  صاا  احلضاراا تة  ارايري بتنالان "غدالن كا جاكدنكساي لداكالا   ن 1993مث  شيا جممة االرواا اارز سنة 
كا بتا  سنة    ايكيا يةائي  الس السياسة اخلارجية  ال مبمابة كسامهة اشد م  عما باور فطالر  ابمة لمن ال   النساش الا

 صا تم السياسة ايكيا يةحب   ظ الةياغ ايسرتافيجم    اك احلسنة وفالجيا  ك ء غدالندن نلسا  اوس  احليب النارريأل.
 .(22)احلاجة ايكيا ية احمةة خلمق عاو جااا هباف ق ان ريميالكة كداحلرا عرب التامل

وا دب ا د اكرا   كنطسة  حبكيام  الدة ر لع اس ف ا ة ي حب نارريأل واهنيار ايحتاري السالاب الوبتا ا دراء احلي 
 حبطية لماوس احدارأل لمنةطة  احنطسة وريراسة السياساا الن ايكيا ية اجسرتافيجيةوما   فسال  مبدابتة  حبايوسطالشيق 

وكا بني اح سساا النةمية  حبباحنطسة واجسيائيمية كيا يةايمحااة احداحل  إطار   اجسيائيمم –وا دالاء الدياع التييب 
 (23): امي ايوسطاحدخددة بدسامي الاراساا وايسدشاراا  الس الشيق 
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كترا  حبايوسطكترا سياسة الشيق  حبايوسطكترا الشيق  حبايريىنكترا واشنطا لسياسة الشيق  اكااس حب
 .اجعال لنةال   ايوسطالشيق 

خاصة  ايوسط ا بالدالااق كع كالا ف الماليب اليرالريع   واشنطا هاك  ضااا الشيق غمب  اك احتالس   اف
 . الدريالين والدياراا الدابتة لا كا  اك احيام يبط تا   احساعااا احارياة كا طيف المال  اجسيائيممحبالدياع التييب 
سبتمبر  11 حداثأبعد  األمريكيةمراكز التفكير في السياسة الخارجية  لتأثيرحاالت وشواهد  -2

2001: 
مل   اإغر  لألماريمييني ةخاص  ا مل ا ا كدة سالوكع  حب2000اليئاسة عا   إىل باايكع وصالس اليئيس بالش 

مال اولي ا رااس كسدشارأل اليئيس لش ون   اأصنة  حببالي ني احملااظ عالقرعو  حبل نا اسدنتا الميرباليني كنرع حبمميا  ادجا مرع
 ائنا لالزاي الاااع مث رئيسا   اراارري  جاكتة  ايسداذبالس وولةيد   ولصنح حبايكيا يةاخلارجية السالكم وكا مث وزايأل  ايكا

 .لمننك الاويل
   ايساسمعما ريور ا  لمدأميا اي اا  اك  ايكيا ية ايثا سند رب اسدغم  كيام   ل اا وبتا و الع 

حباجيى فتيني  ايماريميينيلالعد اري بش   كد ااا عما  ضطياكاالجا اليئيس بالش  ةسا  حبايكيا يةصناعة السياسة اخلارجية 
 ولصنح حبمث سةرا   التياق حبلاغا سدانالسالكم وكسدشارا لميئيس لش ون  ايكاربواسالر زحاع خمي  زاري عضالا   جممس ال

دجا بسالأل  ال  اك احيام  ف ولخااالسالكم  ايكا" وا اري عج م حلضالر اجد اعاا جممس  بي ارري لالاس " ةةةةاسدتني ب
حببمغ  ا فاليل  هاكايشاااأل هباا  ا تطااةو ا شرا جممس التال اا اخلارجية الاع اتا ابيز كيام  النة  الميربالية  حبلي نيا
  وقع  لسرع ن  ا سلواحتيوف  حبارأل اخلارجية رادشارري  اس رئاسدابالش رئيس  سع الدخطيط   وز  إريارأل ا ركالز ل

 .            (24)الضيبة الال ائية كنال ل داركا  لاضالماليااا احدةاأل و ال اجلاااأل  ايكنيةالتسياأل 
 Randحب  م فمك ال  طي را كيم  را ا اطنق فالصيا ا ايبيض الني  لنبيز الاراساا وال  لال ظ لوما   

"  احتدالني "" و احدطياني "ةةةةةد يي  بني كا مسم ببال لوص ( وال   2004-2003 وخاصة الاراساا ال  ظريا عاكم)
" والاع حي   عنالان "بناء شن اا  را ا "وكا الدساراي ال   اكدرا ك سسة حب اجسالكم  فتاك  الاليااا احدةاأل كع التامل 

فياجت  عا  اك  ايكيا ية اجريارألول ا  Building moderate muslims network(25)كسم ة كتدالة 
 لضغالط عاااأل كنرا:  ايسرتافيجية
 اجسيائيميةت   حلساب احداحل فحب والاع " اياناك " كنظ ةالماليب الدريالين   الاليااا احدةاأل بسياريأل قغط  -
  .إسالكية لوسالاء ما    الكية  اجسيائيممقيورأل اسدئداس الن ر ال  فساو  اي دالس  :فيى سيائي إ سرتافيجيةان ي
حب جت  ومالء احشيوع  سة   ممر كا احناطق التيبيةلال  اي دخاباا الربحا ية ا اجسالكيةاالز الدياراا  -

وبتض النظع  اجسيائيميةاحل الكة  لزعج  احنطسة التيبية   قتف وفياجع كسد ياا مما  اجسيائيمم ايكيا م
 التيبية.
ا ية ال  سدنيرا كع احليوب ااو ال  حبالتس ياة السالاة عاأل كنرا   عدرا كآخا  (Rand)احيا نالن عما را ا  اأخا

مما جتمرا  حبايسدخناراا ولجر أل ايسمةةم ا فيفنط اح سسة بتال اا كد ي أل بشيماا فدنيع  حبايكيا ية اجريارألشندرا 
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عسب  :"و ا مت - رئيس ك سسة بيومنغ–. واسالس سرتوب فالنالا (26) ىت رياخ  النالري أل ااا لم مر كا  ظيااا اح اكي 
والددالراا ال   ايا ار إ دافمرب  ال للاانا لدالجيررا بش    ايثا فيمي   إعاريأل حب ج اا احلاريع عشي كا سند رب

 .اجسالكمالنظي   السياساا احددمة بالتال اا بني الغيب والتامل  إعاريأل لوفطالاي  إىلسدسالري 
 حبمسطينينيوالة إسيائي والن اع بني  حبومحااة احليااا احا ية اجر ابوالدالازن الدةيح بني الديسظ   كالاجرة  
اجلاري كا  ايطيافايعدنار بتني  فأخافتاا  الابمالكاسية الدسميااة ال  فسال  عما التال اا بني الاوس ل م  إىلواحلاجة 
 حباجر ابوالاوس ال  فسا ا  اجر ابينيالال ائية لمدداع لدرااااا  لووالنساش  الس احليب ايسدنا ية  حبالاولة إطارخارف 
و ضية  ظا  الاااع بالاسطة  حبوكسدسن  الي ابة عما الدسمح حبرريأللتامل كا بتا احليب النا ايكالية طالامة ريو  اسرتافيجيةوفطالاي 
 .(27)الدالاراخ

 حبسند رب ل اا بسالأل   ريعع اخليار التس يع مخيار و يا   اليري عما  ايكيا يةاسا سامه  كيام  الدة ر 
لشا اهلج ة التس ياة  ايخال يةاحربراا  ايكيا ية لإلريارأل ط لعوبالدايل  حباجسالكموقخ    اك احيام  كا اخلطي 

احل الكة  ا دراماام ا ع م   اك احيام  عما ريعع   اجر ابواحسم ني باعالى ريعع  اجسال الشيسة عما  واجعالكية
لددن  عما التيب لت مياا ا رم رب  " اجر اباحليب قا  لمةسالق احا ية احدتمسة باحسم ني وفسامي غطاء " ايكيا ية

 .ايكيا يةواحسم ني والدضييق عميرع والد يي  قا ع   الاليااا احدةاأل 
"  ية   شا احليب عما التياق كشيوعلت  كا لبيز ايكممة عما الاور الاع لتندا بتض احيام  الة ياة ايكيا و  

 كناصب كر ة   إريارأل  فتيني التااا كنرع  الاع سا ع ايا التااا كا احة يااحب الااا مت كا لج   ين لكيا م جااا "
  .بالش ايبا

جالرف بالش ايبا كا خالس  ايكيا مال  مت فالظيةرا والدخطيط هلا   الالياة الما ية لميئيس  ايا اروكا بني 
سرتافيجم طيط اياحدارير لمدخ ل عمتم   اك احيام  الة ياة  إذ حبةالةالقا اخلال  سرتافيجيةإ ال  ايكيا يةكيام  الدة ر 

 اا ال خع  إعطاءوال  سامه      ا رتبياا لكيا اوكا  اك احيام  جنا ك سسة  حبسياسة اخلارجية لماليااا احدةاألوصياغة ال
و ا طنس  الاليااا احدةاأل  .ايكيا يةالنا مني واحخددني بالش ون  كا ال نر لمةالقا اخلال ة وال  شارم  ايرا جم العة

 ا الةتمية بتا ل اا   ي  وجاا  اك النظياة فطنيسا   ستيرا لمسيطيأل ال اكمة عما الشيق ايوسط. فيجيةايسرتا اك 
خمخمة الالقع  قيب ايسدسيار ايكينحب إطالق الدياعاا التي يةحب و م فسال  عما عاأل ريعائع لساسية كنراحب حب11-09

 . (28)اخل..اي دداريع.
 ج  فنينلمان هلا ريور منر   الدتنئة كا ( Brookings ) يومينغيكترا ب لا ار لنذلك جنا  إىل باجقااة

 ايكيا مالسالكم  ايكاجممس  فأسيسومان وراء  حبايكيا م"احار ة"  سب احةرال   سالباا عما كا اتيف بالاوسلتسياسة ا
وحتميالا كا  لا ار افإ دفيمي ا عما  لممي ايثا  لصنة حب 11/9 ل اا وكنا  حب يالا الاااع والسياسة واخلارجيةوفش
وماا النساش  الس   اجسيائيمم–والدياع التييب  حباجسالكمكياجتة التال اا بني الغيب والتامل  إعاريأل إىل ف ريع لنهنا أش

كا  اا احنطمق بيزا اسرتافيجية  .عاا احسمةة والاوس ال  فسا ا االدرااااا كا اجمل ال  ججراضالضيباا الال ائية 
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و م فسال  عما امسةة سياسية فةرتض وجالري خطي ريا ع كا عاو جمرالس ادراري ايكا السالكم ايكيا م  حباحليب ايسدنا ية
 .(29)وي اشرتط  دالس الدرااا بالةت  لمداخ    م  حلظةحب

 ظاكرا اجلااا عما التامل م    لةيض ايكيا ية ظيع   السياسة اخلارجية  فأ ر إ اا ذلك جنا  إىل باجقااة
وبالميربالية   حب الاميسياطية منظا  كمايل لمة علاميسياطم الميربايل الاع فد الن كا كنظالكدني :سياسية فد م   و ال النظا  ا

"  ايخراليج  الداراخ و  هنااة كا   مدابا "ااني ا مامها ايا سيس االمال دحبمال احنظالكايكيا م  افم نظالكة  يع فدالء  كع اح
ن النظا  الاع سالف خيدع با الداراخ  ال لو  حباليلمسايلا الداراخ  ال النظا  الاميسياطم النظا  الاع سالف خيدع ب لنا ما  إذ

 ال ااااع عا رؤاة و  .اليلمسايلالاميسياطم الميربايل  اج سانسالف ا الن ايخر  اج سانن لحبو  اليلمسايلالنظا  الاميسياطم 
 . (30)مال ية سدندشي   م  التاملوامسال ية جاااأل لمتال اا الاولية لساسرا لن السيع الغيبية  يع  

وباكا واناو ل االاجراخطي حتا لإن  وباكا  ائال: "لاندسا كمالية –والد  و ال كا كنظيع الالا تية اجلاااأل  ي ن مينإ
اسدخاا   ال ا عما  ال كا اتم   الى  فسمء ا ي اسدالعنا جياا  ال فضخع كي ا ية الاااع حباالاليااا احدةاأل    ظيك ل

جار ا  إىلوعا  اي د ا   حب  التال اا الاولية يةوباكا باوس  ائلاضال عا اهن اك  حبهلا وزن ريويل  اهنارا   نمرا مانريولية  
 .(31)ال  فتا  يانة كا الاوس الةاشمة " -اح سيك –اجلنالبية 

وكع فداعا اخلسائي  حباحدةاأل وفنظيع الساعاأل بني الاليااا ايوىل احالاجرةالنامسدا ية خط  اياغا يةفتدرب اجلرة 
احرترياة  ايوقاعكع  ايكم باائ  لمدتاك   ججياري ايكيا يةاهر  تدمف كيام  الدة ر  حبلاغا سدان   ايكيا يةالتس ياة 

م ا  حبمان سمنيا  لاغا سدان   ايكيا يةالسالاا  لوقاع لنعما  لمجت غمب  اك احيام  الة ياة ل ي  جنا  لاغا سدان  
ن ل لساساخلرباء والنا مني بدمك احيام  عما  بدأايا لاغا سدان   ايكيا يةوباكا ل اارأل عاري السالاا لاك اليئيس مل حيظ اه

عما ذلك جنا  ايكممةوكا  حباي ددارياة والسياسية بتارياي ولغةم والتس ياة  ايكنية بتاريايوباكا ا دديا عما ل سرتافيجيةإ
اجلااا  ايكيا م ايكاالنا مني مبيم    John A Naglجالن  اج  حب و Nathaniel C Fick ا ا ياس ايك 

Center for a new American security   كال ع جممة السياسة اخلارجية ا مااةم كساهل ا الاع  شي عما 
 .وليس اسط عما الت مياا التس ياة الرتمي  عما الدن ية لمهيةعما 

   ايكيا يةزااريأل عاري السالاا التس ياة  لنباعدنار  حب  بسد  التاوكا اي د ا لمميواي د ا  ث ااة احا يني  
ض اجريارأل  ي  بيزا فالجراا ا ياة حت احدشاب ة. ايبتاريذاا  اياغا يةكالئع لمدتاك  كع احتضمة  غر لاغا سدان

لدت ا  ك ا درا الةيااأل      إطار ستيرا  الع كا اهلي نة اليقائية مناا  عا اهلي نة السسياةحب ايكيا ية عا النة  عما
لن  -كااي بي اكج الاراساا التس ياة وايكنية   كترا واشنطا-" كاا   اا  شداا "    اا السياق اتدسا .(32)التامل

" السالاة مبا ا ةم لم ةااظة عما ال خع قا الدنظي اا اجر ابية  الند ة اخلةيةة " الاليااا احدةاأل حتداف اىل اعد اري هنج
 . (33)و   ةس الال   قع شيماء إ مي يني يان وومالئراحبوليريع إا

حب  ي   اجلاااأل اجريارأل  وجرة سياسة  لمدأ رسناق وفنااس بني كيام  الدة ر  إىلياكب فا دخاب ريو ا ل   لريى
الاراع بيز اح سساا الة ياة ال  لتن  ريورا خالس ارتأل اي دخاباا والاع مان مبمابة لكا  ايكيا ممان كيم  الدطالر 
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وكا بني احيام  ال  سدشرا فياجتا  حبمحمة مميندالن اي دخابية السابق احيم  كااي ارتلس حبوباكاللدالجراا اليئيس  اجااااللالجم
 اوع  ةالذك. السياأل مميندالن فضاعف  جع   غ   ي  خسارألاجلااا وكترا بيومين ايكيا م ايكاكيم   لاضا   ةالذ ا 

كع فالجراا وسياساا ك سسة  رفيج اي دخابية جيا احيء كاى فطابسرا عنا الدا يق بالعالري فياكب 
(Heritage )اساا اجريارأللن اح سسة لسر   بش   ع يق   بمالرأل سيم ا   حببيز كتا   ا ي الي ني احملااظل  اأم 

شارأل إىل ل ع رمي أل   وهار اج حبحل ب اجل رالرع   جممسم ال ال غيسولاارا عال اا و يسة بسيارياا ا حباجل رالراة السابسة
جيا فيمجة لا   لريبياا اح سسة وفيمجدرا لسياساا  حب" باكامر لميعااة الدةية الشاكمةاو  وعالري فياكب إلغاء واسدنااس "

إذ استا ايوس لدالسيع جمايا  حباحال ف كا روسيا  Heritageسضااا اخلالاية بني فياكب وك سسة. ول ا كا ال(34)رمسية
 .ي ا   سالرااسالدتاون كترا ي

بين ا فتدرب ا اح سسة  اااا جاريا عما لساس لن روسيا فستا إىل فسالاض  ةالذ وك ا ة الاليااا احدةاأل  
وبالدايل ا ا احيام  احيشةة لمت   كتا    اا  حبلتامل عما  ساب الاليااا احدةاألوحماولدرا الد القع ايسرتافيجم   ا
 ربايل احملااظ واح اا ج داف سياسة ااعمة كع روسيا.السياقحب كترا مافال ذو الدالجا المي

 :خاتمة
فتدرب كيام  الدة ر كا ل ع اح سساا ال  فمتب ريورا بارزا   صياغة السياسة اخلارجية لماليااا احدةاأل 

  فيفيب ايولالاااحب ي  لن ايا ار ال  فطي را فسال  بنناء كةا يع جاااأل لم داحل السالكية ايكيا ية والدأ ر   ايكيا يةحب
م ا فسال  بيسع خيائط الطياق الالزكة لدنةيا السياسااحب رغع لن كيام  الدة ر ظا يأل عاحية  إي لن كيام  الدة ر ايكيا ية 

م ا جلأا  اك احيام  إىل فالسيع كاى فأ ر ا ليش    حب صناعة السياساا وفالجيا صا تيرافد ي  بسار ا عما احشارمة  
 يلع التا  ووسائ  اجعال .النخب وال

إي لهنا ختم  عا  ايكيا يةرغع لن  اك احيام  الة ياة فيفاع  الب احلياري ايماريميمحب وفياع شتار احدمةة الالطنية 
 حب2001سند رب  11  اا احلياري كا خالس الدأ ر احد ااا الاع متارسا عما السياسة اخلارجية ايكيا ية وخاصة بتا ل اا 

 اك اي اا  لرتمي  لثا را وفالجيررا  ال إ داف ايا ار والددالراا ال  فسالري إىل إعاريأل النظي   السياساا   ي  اسدغم 
ياا جاااأل لاتة ال  فسال  بني الاوس جريخاس اوفتاا  الابمالكاسية الدسمياا احددمة بالتال اا بني الغيب والتامل اجسالكمحب

 ولية حملاربة اجر اب.ري إسرتافيجيةوفطالاي  حبخارف إطار الاولة
ورلع عا   حب  ش ون التامل اسا وجا صا ع السيار ايكيا م  ةسا حماصيا بنخنة ا ياة فاعع الداخ  ايكيا م

   عاوا ية لو لممي عسال ية بغض ايل ي مي ا فال ع إريارأل لكيا ية لادطمع إىل ايكا وإعال  اسال  برتواج فمك ايا ارحب وبالد
 مجرالراا مان ل  ريميسياطيا.النظي عا كا اسالري ا 
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